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Farské oznamy 

18. 10. – 24. 10. 2021 
 

 

Pondelok 
Sv. Lukáša, 

evanj., sviatok 
18:00 

Poďakovanie P. Bohu za dožitých 

92 rokov Heleny /D/ 

Utorok féria 07:00 
+ manžel, + rodičia, + súrodenci a + 

svokrovci /L/ 

Streda féria 07:00 

Za zdravie a Božie požehnanie 

rodiny Ťahúňovej /D/ 

Za zdravie a B. pom. pre Sandru /L/ 

Štvrtok féria 18:00 

Za zdravie a B. požeh. pre rodiny: 

Žiakovú, Páleníkovú a Dekýšovú za 

ich + príbuzných/D/ 

+ sestra Mária, + otec Július a + 

rodina Remiášová /L/ 

Piatok féria 18:00 

+ rodina Mikušová a + Steinhüblová 

a za pomoc Božiu pre rodinu /D/ 

Za zdravie a B. pom. pre Sandru /L/ 

Sobota féria 
07:00 

+ Mária Zúbriková, mesačná a + 

manžel Dominik /D/ 

18:00 + Hedviga Selecká /D/ 

Nedeľa 
Tridsiata nedeľa /MISIJNÁ/ 

v Cezročnom období/B/ 

07:30 Za veriacich / L/ 

09:30 + Mária Mancírová, nedož. 80 r. /D/ 

11:00 Na úmysel 

 

 Od pondelka 18. októbra prechádza ZH okres do prísnejšej, bordovej farby, v rámci 

tzv. Covidovej mapy, čo znamená ďalšie sprísnenie niektorých epidemiologických 

opatrení. 

 V interiéri kostola treba mať nasadený respirátor FFP2, dezinfikovať ruky a zapísať 

sa do pripravených hárkov /meno, priezvisko a kontakt/. 

 Podľa pozorovania situácie z predchádzajúceho týždňa by bolo dobré vo všedné dni slúžiť 

sv. omše v tzv. režime O.T.P /očkovaní, testovaní, po prekonaní Covidu/. 

 Ranné sv. omše v utorok a stredu by sa mohli vzťahovať aj na tzv. režim: Základ. 
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 V nedeľu sú sv. omše tri: 07:30 /OTP/, 09:30 iba očkovaní, 11:00 Základ. Okrem toho 

sa pridala 1 sv. omša v susedne ZH farnosti /časy sv. omší si treba pozrieť v ich 

oznamoch/. 

 Vo viacerých farnostiach na Slovensku i v našom blízkom okolí existuje krásna 

Mariánska poboţnosť, pri ktorej sa v pravidelných intervaloch odovzdáva do vopred 

nahlásených rodín Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. 

 Je potrebné, aby sa vytvorila skupinka 20 – 25 rodín, alebo veriacich žijúcich osamote 

a po týždni by sa kaplnka odovzdala do ďalšej domácnosti. Pri prijatí kaplnky, ako aj jej 

odovzdaní do ďalšej rodiny, sa modlí predpísaná modlitba. Samozrejme aj počas týždňa sa 

rodinka pri kaplnke schádza na krátke modlitby. 

 Pod chórom sú pripravené hárky, na ktoré sa môžete zahlásiť. Koordinátorkou celej 

skupinky by bola p. Judita Sklenárová, ktorá zabezpečí, aby sa kaplnka  načas presunula 

do ďalšej nahlásenej rodiny.                  

Telefónny kontakt na p. Sklenárovú: 0902/054693. 

 Stretnutie s kňazom a rehoľ. sestričkami, ktoré tento projekt na Slovensku zastrešujú, bude 

až po vytvorení skupinky rodín. Termín návštevy vopred ohlásim. 

 Budúca nedeľu je Svetový deň misií. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na 

misie. 

 Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté 

chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. 

 Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Kataríny Roškovej– 2. skupina. 

 

 

 

 

 


